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గత పది సంవత రాలుగా, పంచ య్పత్ంగా ఉనన్ లకష్లాదిమంది తెలుగు రిని అలరి త్నన్ కిరణ్ భ టాక్ 
లు, యు టూయ్బ్ లో 500 గా ఉనన్ షయం కౌముది పాఠకులకు తెలుసనే అనుకుంటునాన్ము. 

కొంతమంది పాఠకులు ఆ టాక్ లకు అకష్రరూపం ఇ త్ బాగుంటుందని అడుగుతునాన్రు. రి 
చనలమేరకు ఆ టాక్ ల నుంచి ఎంపికచే న కొనిన్ంటిని నెలనెలా ఇలా అకష్రరూపంలో మీకంది త్నాన్ము.   

లాయ్రీ బిర్ లియంట్లాయ్రీ బిర్ లియంట్  
  రెండవరెండవ  భాగంభాగం  

 లాయ్రీ లియంట్ రత్లోల్ వయ్కిత్  
1970 ఏపిర్ల, మే సమయం. అపుప్డు లారీ బిర్లియంట ను వారత్లోల్ 
వయ్కిత్గా చేసి ఆయన జీవితానిన్ మలుపు తిపిప్న సంఘటన ఒకటి 
జరిగింది. ఈ 
సంఘటన వివరాల 
నేపథయ్ం చూదాద్ం. 
లాయ్రీ బిర్లియంట 

గురించి 
చెపేప్టపుప్డు 

మధయ్మధయ్లో వివిధ విషయాల నేపధయ్ం కూడా చెపాప్లి. అది తెలిసేత్ లాయ్రీ 
జీవితం అరథ్ం అవుతుంది. 
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శాన ఫార్నిస్సోక్కు సుమారుగా  మైలుంపావు దూరంలో పసిఫిక మహాసముదర్ం 
మధయ్లో ఒక దీవ్పం ఉంది. దాని పేరు ఆలెక్టార్జ. ఆ దీవ్పం మీద కొనిన్ భవన 
సముదాయాలు ఉనాన్యి. మొటట్ మొదటోల్ దానిన్ లైట హౌస గా వాడేవాళుళ్.  ఆ 
దీవ్పానికి ఉనన్ భదర్త దృషాట్య్, అంటే, ఎవరైనా సరే అకక్డికి వెళాల్లంటే పడవలో కాని, 
హెలికాపట్ర లో గాని వెళాల్లిస్ందే. భూమారగ్ం లేదు, అకక్డినుంచి తపిప్ంచుకోవాలనాన్ 
గాని చాలా కషట్ం. ఆ దీవ్పం చుటూట్తా ఉండే నీళుల్ అతి శీతలంగా ఉంటాయి. పొరపాటున ఎవరైనా నీళల్లోకి  దూకితే గడడ్కటిట్ 
పోవాలిస్ందే. అంత భదర్తగా ఉంటుంది. కాబటిట్ దానిన్ కొంత కాలం మిలటరీ జైలుగా  ఉపయోగించారు. దానిని 1934 నుంచి 
30 సంవతస్రాల పాటు ఫెడరల జైలుగా కూడా ఉపయోగించారు. 
 
ఈ ఆలక్టార్జ మీద చాలా సినిమాలు కూడా వచాచ్యి. అకక్డ ఉండే వాళుళ్ తపిప్ంచుకుపోవడం, వాళుళ్ పడేకషాట్ల వంటివనీన్ 
కూడా తీశారు.1963 లో ఆలక్టార్జ దీవ్పంలోని ఆ జైలును అమెరికా పర్భుతవ్ం మూసేసింది. 
1969 నవంబర లో కొనిన్ వందల మంది ‘నేటివ అమెరికనస్’ పడవలోల్  వెళిల్ ఆలక్టార్జ ను ఆకర్మించి, ‘ఇది మాదే’ అని 
పర్భుతావ్నికి సవాల విసిరారు. 
నేటి  అమెరికన్  
‘నేటివ అమెరికనస్’ అంటే ఎవరు? వాళల్ని ‘నేటివ ఇండియనస్’ అని కూడా అంటారు. కొలంబస  అమెరికాను కనిపెటిట్, 
యూరోపియనుల్ ఈ భూభాగానిన్ ఆకర్మించుకొనక ముందు ఇకక్డ ఉనన్ వాళళ్ని ‘నేటివ అమెరికనస్’ అంటారు. 
అలాగా నాలుగైదువందలమంది ఆలక్టార్జ ను ఆకర్మించు కుని దాదాపుగా సంవతస్రమునన్ర పైగా అకక్డ ఉనాన్రు. ఆ తరువాత 
అమెరికా పర్భుతవ్ం వాళల్ను అకక్డినుంచి ఖాళీ చేయించింది. 
అలాగా ‘నేటివ అమెరికనస్’ ఆలక్టార్జ మీద ఉనన్ రోజులోల్ వాళల్ నాయకుని భారయ్ పర్సవం అయేయ్ సమయం వచిచ్ంది. ఆ దీవ్పంలో  
కరెంట లేదు, నీటి సరఫరా లేదు. అ పరిసిథ్తులోల్, పర్సవానికి దగగ్రవుతునన్ ఆ మహిళకు సహాయం చేయడానికి డాకట్రుల్ ఎవరైనా 
ఉనాన్రా అని ఫెర్ండస్ శాన ఫార్నిస్సోక్ నుంచి వచేచ్ కార్నికల  వారాత్ పతిర్కలోల్ పర్కటనలు వేశారు. ఆ సంఘటన పర్భుతవ్ంతో 
తలపడుతునన్ సంఘటన కాబటిట్ అకక్డికి వెళిల్ వాళల్కు సహాయం చేయడానికి డాకట్రుల్ ఎవరూ ముందుకు రాలేదు. 
లారీ బిర్లియంట 26 సంవతస్రాల యువవైదుయ్డు. అపప్టికే  పౌరహకుక్ల ఉదయ్మాలోల్ ఆరితేరి ఉనాన్డు. ఆయన వెంటనే 
రంగంలోకి దూకాడు. పైగా అతను ఇంటరన్ షిప చేయటం లేదు. మెడ దగగ్ర గర్ంథులకు ఇలాంటి ఆపరేషన చేసుకునే వరకు 
అతను  చదువు కొనసాగించకూడదు. కాబటిట్ ఖాళీగా ఉనాన్డు. 
‘నేను వెళాత్ను’ అని లాయ్రీ ముందుకు వచేచ్సరికి ఒక కల్బుబ్ వాళుళ్ పడవలో లాయ్రీని ఆలక్టార్జుక్ తీసుకెళాల్రు. లాయ్రీ అకక్డ రెండు 
మూడు వారాలునాన్డు. తనకు ఉనన్ పరిమితమైన వనరులతోనే ఆ గరిభ్ణీ సతరీకి కానుప్ను విజయవంతంగా పూరిత్ చేశాడు. ఉనన్ 
పరిమితమైన వనరుల తోటే ఏదైనా సాధించొచుచ్ అని వాళల్ నానన్ చెపాప్డు. ఆ సందేశం గురుత్ంది. ఏదైనా పని చేయాలంటే నాకు 
అది కావాలి ఇది కావాలి, అదిలేదు, ఇది లేదు కాబటిట్ ఇది చేయలేను అనకుండా నీకు ఉనన్దానితోనే ఏం చేయగలవో ఆలోచించు 
అనివాళల్ నానన్ చెపాప్డు. 
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అటాల్ అకక్డ కరెంటు లేకపోయినా, నీళుల్ లేకపోయినా, ఇదద్రు నరుస్లు మాతర్మే ఉనాన్, వాళల్ సహాయంతో పర్సవం పూరిత్ చేశాడు 
లాయ్రీ. 
 
ఒకోసారి మలుపులు ఒక మెటుట్ పైకి ఎకిక్సాత్యి. మరోసారి మనిషిని 
దిగజారుసుత్ంటాయి.  అలా మనిషిని పైకి ఎకిక్ంచే 
మలుపులను పదిమందీ తెలుసుకోవాలి. గురుత్ంచుకోవాలి. అలాంటి 
మలుపు మనకు ఎదురైనపుప్డు మనకు సూఫ్రిత్ కలుగుతుంది. 
అది విజయవంతంగా పూరిత్చేసి తిరిగి వచేచ్ సరికి సమాచార సాధనాలనీన్ 
అతని కోసం ఎదురు చూసుత్నాన్యి. అనిన్ టీ.వీ.లోల్, రేడియోలలో ‘ఇరవై 
ఆరేళల్ డాకట్ర చేసిన సాహసం’ అని లారీ బిర్లియంట పేరు మారుమోగింది. 
ఇది జరిగింది 1970 ఆఖరులో. ఆయన వెనకుక్ వచిచ్న రెండు మూడు రోజులోల్ ఆయన ఎపుప్డూ ఎదురు చూడని ఒక ఫోన కాల 
వచిచ్ంది.శాన ఫార్నిస్స కోలో ఒక రేడియో సేట్షన యజమాని వారన్ర బర్దరస్ తో కలిపి ఒక విభినన్ సినిమా తీయడానికి పర్ణాళికలు 
సిదధ్ం చేసుకుంటునాన్డు. 
అది సినిమా అంటే సినిమా కాదు, కాదా అంటే సినిమానే. అదొక డాకుయ్మెంటరీ లాంటి సినిమా. దాని పేరు  ‘మెడిసిన బాల 
కేరవాన.’ ఆ రోజులోల్ పర్సిదధ్ డాయ్నస్ కళాకారులు అందరినీ  ఐదారు వాయ్నులోల్ శాయ్న ఫార్నిస్సోక్  నుంచి  వాషింగట్న డి.సి.కి, 
అకక్డినుంచి లండన కు విమానంలో తీసుకు వెళతారు.  ఈ పర్యాణంలో వాళల్తో పాటుగా కొనిన్ హిపీప్ బృందాలు కూడా 
ఉంటాయి. 
పరయ్టనలో వైదుయ్నిగా పర్యాణానికి ఆహావ్నం 
ఆ రోజులోల్నే అమెరికాలో కౌంటర కలచ్ర వాదం మొదలైంది. అంటే సంపర్దాయాల 
సంకెళల్ను ఛేదించమనే ఉదయ్మాలు అనేకం బయలుదేరాయి. వాటిలోల్ ఒకటి హిపీప్ 
సంసక్ృతి. అలాంటి వాళుల్ కూడా ఈ రాక బాయ్ండ తో కలిసి పర్యాణించడం, తోర్వలో 
ఎకక్డపడితే అకక్డ ఆగడం, వాహనాల మీదనే ఎకిక్ మూయ్జిక షోలుచేయటం.  
దీనన్ంతా పర్తయ్క్షంగా చితీర్కరించడం. అదే మెడిసిన బాల కేరవాన అనే సినిమా 
పర్ణాళిక. 
 
 
దీనికి వారన్ర బర్దరస్ పెటుట్బడి పెటిట్ంది. అలాగే ఫార్నస్ నుంచి ఒక డైరెకట్ర ను తీసుకొచిచ్ దాని దరశ్కతవ్ బాధయ్తలు అపప్గించారు. 
ఆ బృందాలు కొనిన్ ముందే వెళిల్పోయాయి.   వీళళ్ందరూ కొనిన్ వారాలపాటు పర్యాణిసాత్రు కాబటిట్ వాళళ్ వైదయ్సదుపాయాలు, 
వాళల్ ఆరోగయ్ం చూడడానికి ఒక డాకట్రునాన్డు. రెండో డాకట్రుగా లారీని వెంటనే రమమ్ని ఆహావ్నం వచిచ్ంది. అదీ ఆయనకు వచిచ్న 
ఫోన కాల. 
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ఈ మెడిసిన బాల కారావ్న అనే మూయ్జిక టూర్పస్ పర్యాణం చేసుత్ంటే డాకుయ్మెంటరీ చేయాలనే ఆలోచన ఎందుకు వచిచ్ందంటే 
మనం మాటాల్డుకోవటానికి ఒక సంవతస్రం ముందు 1969 ఆగసుట్ 15 నుంచి 18 వరకు నూయ్జెరీస్ దగగ్రలో ఉడ సాట్క ఫెసిట్వల 
అనే రాక మూయ్జిక ఫెసిట్వల జరిగింది. మూడు రోజుల దానికి దాదాపు నాలుగు లక్షల మంది హాజరయాయ్రు.  నాలుగు రోజులోల్నే 
32 మూయ్జిక షోలు జరిగాయి. దానిన్ యధాతధంగా చితీర్కరించి, ఒక సినిమాగా విడుదల చేసేత్ అది బర్హామ్ండమైన హిట 
అయింది. ఆ సూఫ్రిత్తో వారన్ర బర్దరస్   రాక బాయ్ండ అందరీన్  వాయ్నులోల్ తీసుకెళాద్ం అనుకునాన్రు. దానికి రెండో డాకట్రుగా 
రమమ్ని లాయ్రీని అడిగారు. 
ఎలాగూ ఇంటరన్ షిప విరామంలో ఉంది, థైరాయిడ సరజ్రీ ఆలసయ్మైనా  పరావ్లేదు అని చెపాప్రు డాకట్రుల్. ఒక నెలరోజులు 
విహారయాతర్ లాగా ఉంటుంది కదా అని భారాయ్భరత్లిదద్రూ కూడా ఒపుప్కునాన్రు. అలా ఆ కేరవాన బసుస్లోల్ శాన ఫార్నిస్సోక్ నుంచి 
వాషింగట్న డి.సి. వరకు, అకక్డి నుంచి లండన వెళాల్రు, లాయ్రీ  ఆయన భారయ్.  
ఒకవైపు రాక బాయ్ండస్, మరొకవైపు విజృంభించిన చితర్విచితర్మైన అనుభవాలతో సినిమా షూటింగ  పూరిత్ చేశారు లారీ 
దంపతులు. లండనోల్ చిటట్చివరి కచేరి అయాయ్క లాయ్రీ, ఆయన భారయ్ వెనకిక్ శాన ఫార్నిస్సోక్ వచేచ్శారు. మూయ్జిక బాయ్ండ కూడా 
వచేచ్సింది. తరావ్త సినిమా చాలా ఘోర పరాజయం పాలైంది. 
కానీ లాయ్రీకి మాతర్ము ఆయన జీవితంలో మరొక ముఖయ్ మలుపుకి కారణమైన ఒక వయ్కిత్ పరిచయం అయాయ్డు. ఆయన పేరు వేవీ 
గేర్వి. ఆయనున్ ఆగ ఫామ అనే హిపీప్ బృందానికి నాయకుడిలాంటి వాడు. ఆయన అసలు పేరు రామిన్. వావీ గేర్వీ మీద పది 
సంవతస్రాల కిందట ఒక సినిమా వచిచ్ంది. దాంటోల్ లాయ్రీ కూడావేషం వేసాడు. 
ఇలాగా ఆ సినిమా షూటింగ నుంచి తిరిగి ఇంటికి వచాచ్క థైరాయిడ సరజ్రీ జరిగింది. కాయ్నస్రు పర్మాదం ఏమీ లేదని చెపాప్రు. 
మళీల్ తన ఇంటరిన్ష్ప కొనసాగించాడు. భారేయ్మో లా సూక్లోల్ చేరింది. ఆ జీవితం అలాగే కొనసాగి ఉంటే మనం 
మాటాల్డుకుంటునన్ ఇనిన్ మలుపులు ఉండేవో, లేవో కాని, ఒకరోజు ఆ వావీ గేర్వి  1970 చివరోల్   సవ్యంగా లాయ్రీ వాళళ్ ఇంటికి 
వచాచ్డు.  
    ఆయన వచిచ్న నేపథయ్ం తెలుసుకోవాలంటే, ఒకక్సారి అమెరికా నుంచి భారతదేశం వెళాల్లి.  బంగాల్దేశ అపప్టికి, అంటే మనం 
మాటాల్డుకునే సమయానికి, ఇంకా ఈసట్ బెంగాల గానే ఉంది. ఆ ఈసట్ బెంగాల ను పెదద్ తుఫాను ముంచెతిత్ంది. వేలాది మంది 
చనిపోయారు.ఇంకా చాలామందికి సహాయం అందవలసి ఉంది. పునరావాస కారయ్కర్మాలు ముమమ్రంగా సాగుతునాన్యి. 
అపుప్డు వావీ గార్వీ లాయ్రీకి ఏం చెపాప్డంటే వాళళ్కి సహాయం చేయడానికి   “ఆగ ఫామ అంతా వెళుత్ంది. 
ఇపప్టికే వాళళ్ బసుస్లోల్ లండన నుంచి బయలుదేరి వెళుత్నాన్రు. నేను కూడా వెళుత్నాన్ను, మీరు కూడా మాతో రండి”  అని లారీ 
దంపతులను ఆహావ్నించాడు. లాయ్రీ, గిరిజ దంపతులు  మెడిసిన బాల కారవాన టూర్పుతో వెళిళ్నపుప్డు హిపీప్లతో బాగా సేన్హం 
అయింది, వాళళ్ సంసక్ృతి వైపు కొంచెం కొంచెంగా ఆకరిష్ంప బడాడ్రు. కాకపోతే లాయ్రీకి సమాజానికి సహాయం చేయడం, ఆపదలోల్ 
ఉనన్వారిని ఆదుకోవడంలో కాలేజీలో ఉనన్పప్టి నుంచి కూడా చాలా ఇషట్ం. అలాంటి కారయ్కర్మాలోల్ ఆయన ముమమ్రంగా పాలొగ్నే 
వాడు. కాబటిట్ ఈ హిపీప్లతో పర్యాణం అనే కంటే బాధితులకు సహాయం చేయడం అనటం లాయ్రీకి నచిచ్ంది. సాహసాలు, 
ముందుకు దూకటం లాయ్రీకి ఇషట్ం. లాయ్రీ, ఆయన భారాయ్ ఇదద్రూ కూడా వావీ గార్వీతో కలిసి ఆ హిపీప్ బృందంతో కలిసి 
పర్యాణిసూత్, యూరప మీదుగా ఈసట్ బెంగాల వెళల్డానికి  నిరణ్యించుకునాన్రు. 
ఇంకా అపప్టికి లాయ్రీకి ఇంటరన షిప పూరిత్ కాలేదు. భారయ్ అపుప్డే లా సూక్లోల్ చేరింది. కాకపోతే కొనిన్ నెలల పర్యాణం కదా 
చదువుకోవటానికి ఉంటాయని ఆమె తన పుసత్కాలు కొనిన్ మూటకటుట్కునన్ది. లాయ్రీ, భారయ్ ఇదద్రు కూడా  గార్వీతో కలసి, యూరప 
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వెళిల్, అపప్టికే పర్యాణం మధయ్లో ఉనన్ ఆగ ఫామ బృందాలను చేరి,  యూరోప దేశాలు ఆసియా దేశాలు దాటు కుంటూ ఈసట్ 
బెంగాల సరిహదుద్లకు చేరుకునేసరికి కొనిన్ నెలలు పటిట్ంది. 
అలా ఎందుకు వెళాల్రు? సహాయం చేయాలంటే వెంటనే విమానంలో వెళొల్చుచ్ కదా? కాకపోతే వాళుల్ అపప్టికే పర్యాణం 
చేసుత్నాన్రు. అలాగే ఈ తోర్వలో  కూడా వాళళ్ందరికీ సహాయం చేసుకుంటూ వెళాల్లి. 
అటాల్ అకక్డికి వెళేల్సరికి 1971 ఏపిర్ల, మే పార్ంతాలు అయింది.2,3 
నెలలు పటిట్ంది. అపప్టికే  తుఫాను వలల్ కలిగిన నషాట్ల కంటే కూడా ఈసట్ 
బెంగాల లో రాజకీయ అనిశిఛ్తి నెలకొని ఉనన్ది. ఎందుకంటే ‘బంగాల్దేశ 
అనే మా దేశం మాకు కావాలని’ ఒక సవ్తంతర్ ఉదయ్మం తీవర్సాథ్యిలో 
జరుగుతోంది. ఇలాంటి పరిసిథ్తులోల్ ఆ దేశంలో సేవలందించే సంగతి అలా 
ఉంచి అసలు దేశంలో పర్వేశించడమే పర్మాదకరం అని తెలిసింది. 
 
 
లాయ్రీ వాళుళ్ హిపీప్ బృందంతో అనిన్ నెలలు కలసి పర్యాణం చేసి, వీళుళ్ ఈసట్ బెంగాల వచేచ్సరికి లాయ్రీ, ఆయన భారయ్ కూడా 
హిపిప్ సంసక్ృతులకు అలవాటు పడాడ్రు.వేషధారణ మారింది, వాళల్కు అంకితమై పోయారు. వాళల్తో మమేకమై పోయారు.  
భుజాలు దాటిన జుటుట్ పెంచుకునాన్డు. బంగాల్దేశ లో అడుగు పెటట్డానికి వీలు లేదు కాబటిట్ నేపాల లోకి పర్వేశించారు. హిపీప్లు  
ఎందుకో ఆ రోజులోల్ ఎకుక్వగా ఖాటమ్ండు పార్ంతాలకు ఎకుక్వగా చేరుకునే వారు. ఈ బృందం కూడా అదే చేసింది. అపుప్డు 
అకక్డ దేవానంద సినిమా ‘హరే రామ హరే కృషణ్’ కు ‘దమ మారో దమ’  అనే పాట 
షూటింగ జరుగుతోంది. ఆ షూటింగ కు  కొంతమంది హిపీప్లు కావాలని పొర్డక్షన 
యూనిట వాళుల్ వెతుకుతునాన్రు. లాయ్రీ బిర్లియంట, అలాగే మరికొంతమంది ఆగ 
ఫామ సభుయ్లు కూడా అందులో వేషం వేయడానికి ఆ జీనత వెనకాల ఉంటారు. 
అకక్డినుంచి భారత దేశంలోని అమృతసర పర్వేశించి అగార్, ఢిలీల్, వంటి  నగరాలనీన్ 
తిరిగారు. ఢిలీల్లో ఉనన్పుడు మళీల్ ఇంకొక మలుపు వాళళ్ జీవితంలో. 
 
ఏమైంది అంటే, వాళుళ్ డబుబ్లు మారుచ్కోవడానికి అమెరికన ఎకస్ పెర్స ఆఫీస కి వెళాల్రు. అకక్డ కాషాయ దుసుత్లోల్ ఉనన్ ఒక 
అమెరికన పరిచయమయాయ్డు. ఆ వయ్కిత్ అసలు పేరు రిచరడ్. హారవ్రడ్ యూనివరిస్టీలో పొర్ఫెసరుగా పని చేసూత్ ఉండేవాడు. మాదక 
దర్వాయ్ల పర్భావం మనిషి మీద ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకోవటానికి అనధికారిక పర్యోగాలు చేసూత్ ఉదోయ్గం చేజారుచ్కునాన్డు. 
తరువాత ఆధాయ్తిమ్క జాఞ్నోదయం కావాలని దేశదేశాలు తిరుగుతూ హిమాలయాలకు వెళాళ్డు. అకక్డ ఆయనకొక బాబాతో 
పరిచయమైంది. అకక్డి నుంచి తన పేరుని ‘రాందాస’ అని మారుచ్కునాన్డు. ఆ రామదాస అనబడే ఆచారయ్ రిచరడ్  అకక్డ లాయ్రీ 
దంపతులకు పరిచయం అయాయ్డు. అమెరికన ఎకస్ పెర్స ఆఫీసులో అపప్టికే  రాందాస రాసిన ‘బి హియర నౌ’ Be here, Now 
(ఇపుప్డే, ఇకక్డే ఉండండి) అనే ఒక పుసత్కం ఉనన్ది. ఇపప్టికే అది బాగా పర్చారంలో ఉంది. ఇదంతా 1971 మధయ్లో జరిగింది. 
రామదాస మాటల మధయ్లో చెపాప్డు “నాకు   హిమాలయాలోల్ ఒక బాబా పరిచయం అయాయ్డు”. అని ఆయన గురించి చాలా 
గొపప్గా చెపాప్డు. లాయ్రీ దానిని అంతగా పటిట్ంచుకోలేదు. లాయ్రీ భారయ్గిరిజ, ఆ హిపీప్ బృందంలోని ఇంకొక అమామ్యి ఈ 
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రాందాస చెపిప్న బాబా విశేషాలు శర్దధ్గా వినాన్రు. వినడమే కాకుండా “మీరు మమమ్లిన్ అకక్డకు తీసుకెళాత్రా?” అని 
రామదాసును అడిగారు. 
శాన ఫార్నిస్సోక్ వదిలేసి కొనిన్ నెలలవుతోంది.లాయ్రీ తొందరగా వెళిల్ మెడిసిన ఇంటరిన షిప పూరిత్ చేయాలనుకునాన్డు. “బాబా 
ఎవరో నువువ్ చూసి తొందరగా వచేచ్య” అని భారయ్కు చెపిప్ లాయ్రీ శాన ఫార్నిస్స కో కు వచేచ్శాడు. ఏడెనిమిది నెలలు అలా 
గడిచాయి.   
గిరిజ, మరో మహిళతో కలిసి రామ దాస మారగ్దరశ్కతవ్ంలో హిమాలయాలకు వెళాళ్రు.  
లాయ్రీ ఇంటరన షిప కొనసాగించాడు. అపప్టోల్ 1971లో ఈ టెలిఫోనల్ వంటి సౌకరాయ్లు ఎకుక్వ లేవు. హిమాలయాలోల్ ఉనన్ భారయ్ 
దగగ్ర నుంచి ఎపుప్డో ఒకసారి ఒక ఫోన వచేచ్ది, అదీ సరిగా వినిపించేది కాదు. అపుప్డపుప్డు టెలిగార్ములు వచేచ్వి.ఆవిడ ఏమి 
రాసుత్ంది” బాగానే ఉనాన్ను, ఈ ఆశర్మ జీవితం చాలా బాగుంది, జీవితంలో ఏదో అనిరవ్చనీయ పర్శాంతత దొరుకుతుంది. ఇకక్డ 
బాబాను మహరాజ జీ అనీ అంటారు. ఈ మహారాజ సనిన్ధిలో నాకు ఎంతో శాంతి లభిసోత్ంది.” ఇలా రాసుత్ండేది.   తవ్రలో 
వదాద్మనుకునన్ గిరిజ ఐదారు నెలల తరావ్త కాని అమెరికాకి రాలేదు. ఈలోగా లాయ్రీకి మెడిసిన పూరత్యింది.    తిరిగి వచిచ్న 
భారయ్ రూపం చూసి  ఆశచ్రయ్ పోయాడు లాయ్రీ.  ఆమె పూరిత్గా మారిపోయింది. పేరు కూడా గిరిజా బిర్లియంట అని మారుచ్కుంది, 
వేషధారణలో మారుప్లు చేసుకునన్ది. (ఆమె ఇపప్టికీ గిరిజా బిర్లియంట పేరుతోనే ఉంది.) వదులుగా ఉనన్ కాషాయ దుసుత్లు, 
ఒకోసారి చీరలు కూడా కటుట్కుంటోంది. లాయ్రీ ఆశఛ్రయ్పడలేదు కాని వివరాలు తెలుసు కునాన్డు.  ఆ బాబా గురించి రామదాస 
చెపేత్ ఒకసారి వినాన్డు. భారయ్ గిరిజ మహారాజ జీ గురించి పదే పదే చెపిప్ “ నువువ్ కూడా వచేచ్య, మనం ఇదద్రమూ మహారాజు 
దగగ్రకు కొనిన్ నెలలు వెళదాము” అని అనడం మొదలు పెటిట్ంది. 
లాయ్రీకి ముందుగా అరథ్ం కాలేదు. అపప్టికి హిపీప్ సేవ్చాఛ్ వాతావరణం తెలుసు. ఆ జీవితం చూసి ఉనాన్డు. భారయ్ పదే పదే చెపిప్న 
మీదట సరే, ఈ అమెరికా హడావిడి జీవితం ఎలా చూశాము కదా, కొనాన్ళుల్  పర్యతిన్సేత్ తపుప్ ఏమి ఉంది? పైగా ఈయన 
వెళల్ననాన్ ఆవిడ వెళిల్ కొనిన్ రోజులు ఉండటానికి సిదధ్పడింది. ఇలాంటపుప్డు విభేదించటం  ఎందుకని భారయ్తో హిమాలయాలకు 
పర్యాణం అయాయ్డు లాయ్రీ. 
1972 వచేచ్సింది. వాళళ్ అమమ్గారు, అతత్గారు ఇదద్రూ బాధపడాడ్రు. “నానన్గారు చనిపోయేటపుప్డు చదువుకోమని చెపాప్రు. 
ఎకక్డకు మీరిదద్రూ వెళిళ్పోవడం? హిమాలయాలు ఎకక్డ? కోడలు ఈ వేషం ఏమిటి?” అని లాయ్రీ అమమ్ బాధపడింది, కాకపోతే 
అపప్టికే వీళుల్ పర్యాణమై సిదధ్ంగా ఉనాన్రు. కాబటిట్ పెదద్లకు నామమాతర్ంగా చెపేప్సి హిమాలయాల బాట పటాట్రు. జేబులో 500 
డాలరుల్ ఉనాన్యి.  అమెరికా బాయ్ంక లో మరో 500 డాలరుల్ ఉనాన్యి.అంత మాతర్మే వారు  పొదుపు చేసుకోగలిగారు. 
భారయ్భరత్లు ఇదద్రూ చెరొక వీపు సంచి మాతర్మే వేసుకొని, అంత కుల్పత్ంగా బయలుదేరారు. 
భారతదేశం వచేచ్సారు. ఏం చేయాలి? ఏమి సాధించాలి? కచిచ్తంగా ఇది 
కావాలి అనన్ ఆలోచన ఏమీ లేదు. హిమాలయాలు చూడాలని లాయ్రీ కోరిక.  
బాబాను చూదాద్ం అనేది లాయ్రీ భారయ్.  
ఆ బాబానే నీమ కరోలి బాబా. అసలు పేరు లకీష్ నారాయణశరమ్. 
1900 సంవతస్రంలో ఉతత్రపర్దేశోల్ అకబ్ర పూర లో జనిమ్ంచాడు. బాగా ఉనన్ 
కుటుంబమే. ఎందుకో గాని  పది పదకొండు సంవతస్రాలకే ఇంటోల్ నుంచి 
వెళిల్పోయి ఎకక్డెకక్డో సాధువులతో తిరిగేవాడు. వాళల్ నానన్ వెదికి తీసుకువచిచ్ 
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పెళిల్ చేశాడు. ఇదద్రు కొడుకులు, ఒక కూతురు పుటాట్రు.  శీర్ లకీష్నారాయణ శరమ్ తన 58 సంవతస్రాల వయసులో మళీళ్ ఇలుల్ 
వదిలి వెళిళ్పోయాడు. 
ఈసారి కాంచీ అనే పర్దేశానికి వెళాల్డు. అది నైనిటాలుకు 15 కిలోమీటరల్ దూరంలో ఉంటుంది. అకక్డ హనుమాన దేవాలయం 
నిరిమ్ంచుకుని ఆశర్మ జీవితం గడపటం మొదలుపెటాట్డు.అకక్డినుంచి లకీష్ నారాయణ శరమ్  నీమ కరోలీ బాబా అయాయ్డు. ఆ 
పేరు రావడానికి కూడా ఒక కారణం చెపుతారు,  ఇది ఎంతవరకు నిజమో తెలియదు కానీ ఆయన ఇలుల్ వదిలి వచేచ్టపుప్డు నీమ 
కరోలి అనే ఊరోల్ రైలులో వెళుతుంటే ఆయనకి టికెక్ట లేకపోతే కిందికి దించేశారట. 
 
మళీల్ ఆయనను రైలు ఎకక్నిచేచ్ దాకా రైలు బయలు దేరలేదని ఆ బాబా భకుత్లు చెబుతుంటారు. ఏమైనా గాని నీమ కరోరి అనే 
ఊళోల్ ఇది జరిగింది కాబటిట్ అపప్టి నుంచి ఆయనిన్ నీమ కరోలి బాబా అనే వాళుళ్. బాబాగురించి ఇలాంటి కథలు చాలా 
పర్చారంలో వునాన్యి.  హిమాలయాల దగగ్ర ఉనన్ ఆయన ఆశర్మానికి 1960- 70  దశాబద్ంలో  పాశాఛ్తుయ్లు ఎకుక్వగా వచేచ్ 
వాళుళ్.  
కరోలి బాబా వాళల్ందరికీ  కృషణ్దాస, రామదాస, భగవాన దాస, ఇలాగా 
హిందువుల పేరుల్ పెటేట్వాడు. విదేశీయులు బాబా దగగ్రికి రావడానికి పర్తేయ్క 
కారణం ఏమీ కనిపించదు, ఆ సంవతస్రాలలో అలా జరిగింది. అంతే ఆయనేం 
పెదద్గా ఉపనాయ్సాలు ఇవవ్డం, మహిమలు చూపడం, ఇలాంటివి ఏవీ చేసేవాడు 
కాదు, ఎపుప్డూ ఒక దుపప్టి కపుప్కొని ఉండేవాడు. అందుకని ఆయనిన్ బాల్ంకెట 
బాబా అని కూడా కొందరు అనేవాళుళ్. ఆయన ఆశర్మం పకక్నే ఉనన్ హనుమాన 
దేవాలయంలో పూజలు చేసేవాడు. అంతే. ఆయన నేను దేవుడిని, ననున్ నమమ్ండి 
అని  ఎపుప్డూ చెపేప్వాడు కాదు. చాలా సాదాసీదాగా ఉండేవాడు. కాకపోతే వచిచ్న వాళల్ందరికీ కూడా మీరు ఇకక్డ కూరొచ్ని 
భజనలు చేయడం కాదు, మీరు పర్జాసేవ చేసూత్ ఉండండి. 
మానవసేవే మాధవసేవ అని అందరూ చెపేప్సూకుత్లను  మరింత గటిట్గా చెబుతుండే వాడు. 
      
 
ఆయన మహతాయ్లు ఏమీ చేసేవాడు కాదు కానీ ఆయనను నమిమ్న వారికి మాతర్ం ఆయనలో ఏవో మహతుత్లు కనిపిసుత్ండేవి. 
అంటే “మాకు అకక్డ కనిపించాడు. మేము అకక్డ ఏదో పుసత్కం చదువుతూ 
ఉంటే, ఇకక్డ బాబా ఆ పుసత్కమే చదువుతునాన్డు.” ఇలాంటి అసాధాయ్లు 
జరిగినటుల్ చెపుతుండే వారు. 
ఆ తరువాత బృందావనం దగగ్ర కూడా ఒక ఆశర్మం కటుట్కుని కంచిలో, 
నైనిటాల దగగ్ర ఉనన్ ఆశర్మానికి, బృందావన ఆశర్మానికి కొనాన్ళుల్ అకక్డ, 
ఇకక్డ ఉంటుండేవాడు, నీమ కరోలి బాబాను ‘బాబాజీ’ ‘మహారాజ జీ’ అని 
కూడా అంటారు.  మనం మాటాల్డే సమయానికి ఆయన ఈ నైనిటాల దగగ్ర 
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ఆశర్మంలో ఉనాన్డు. అంటే, ఇపుప్డు ఈ 2020లో చూసుకుంటే, భారత దేశంలోని పలు పార్ంతాలోల్, అమెరికాలోని నూయ్మెకిస్కో 
రాషట్రంలో కూడా బాబా ఆశర్మశాఖలు ఉనాన్యి. 
 
బాబా దగగ్రకు వచేచ్వాళుళ్ సందరశ్కులు, భకుత్లు నైనిటాల దగగ్ర హోటల లో ఉండి అకక్డి నుంచి బాబా ఆశర్మానికి వెళుత్ంటారు.  
కొందరు ఆశర్మం చుటుట్పకక్లే ఉంటారు. 
లాయ్రీకి ఇండియా రావటం ఇది రెండోసారి. అంతకు కొదిద్ నెలల కిందట 
ఆగ ఫామ హిపీప్లతో కలిసి భారతదేశమంతా తిరిగాడు. ఈసారి 
నైనిటాల హోటల లో ఉండి, భారయ్తో కలసి కరోలి బాబా ఆశర్మానికి 
వెళాళ్డు. మొదటోల్ ఆయనకు పెదద్గా ఏ భావమూ కలగలేదు. సావ్మీజీ 
లారీ భారయ్తో మాటాల్డేవాడు కాని లారీతో మాటాల్డేవాడు కాదు. 
ఒకటి,రెండు వారాలు అయాక లాయ్రీ భారయ్తో చెపాప్డు ‘నువువ్ 
అనుకుంటునన్ అతీందిర్య శకుత్లు, అనుభూతులు ఎలాంటివీ నాకు 
కనిపించటం లేదు. వెనకిక్ వెళిళ్పోదాము’ అని. అయితే భారయ్ ‘నేను మాతర్ం ఇకక్డే ఉంటాను కొనిన్ రోజులు, కావాలంటే నువువ్ 
వెళిల్పో’ అనన్ది.  అయితే గతంలో ఒకసారి చాలా రోజులు దంపతులు విడిగా ఉనాన్రు. ఈసారి కూడా ఆమెను వదిలి వెళళ్డానికి, 
ఘరష్ణ పడడానికి సిదధ్ంగా లేడు లాయ్రీ. 
 
అలాంటి పరిసిథ్తులోల్ ఒకసారి దగగ్రికి వెళేళ్సరికి బాబా లాయ్రీ చేతులిన్ తనచేతులోల్కి తీసుకొని, కేష్మసమాచారాలు అడిగాడు.  
ఇంతకు ముందు అతను ఏం చేశాడో, ఆయన ఊహించని వనీన్ చెపాప్డని, బాబా సప్రశ్తో తనలో ఏదో తెలీని అదుభ్తభావన 
కలిగిందని లాయ్రీ రాసుకునాన్రు. 
ఇలాంటివనీన్ వయ్కిత్గత నమమ్కాలు. ఇలాంటివి తరక్ము ముందు నిలువలేవు. ఆయన నమామ్డు అంతే. అపప్టినుంచి, 26 యేళల్ 
అమెరికా యువ డాకట్ర కరోలి బాబాకు పరమశిషుయ్డై నాడు.  ఆయన చేతులోల్కి ఈయన చేతులు తీసుకోగానే అదుభ్త అనుభూతి 
పొందాడు. అంతే. ఇక రోజూ ఆశర్మంలో జరిగే పూజలు, భజనలలో పాలొగ్నడం, బాబా చెపేప్ సందేశాలు వినడం, ఆయన 
జీవనవిధానం మారిపోయింది. అమెరికాలో తాను ఒక డాకట్ర అనన్ విషయానిన్ కూడా మరిచ్పోయే అంతగా ఆయన బాబా 
ఆరాధన పార్రంభించాడు. లాయ్రీ ఆలోచనా విధానం మారింది. ఐహికం నుంచి పారమారిధ్కం వైపుకు మరలాయి. బాబా 
గమనించాడు. 
డాకట్ర లాయ్రీకి సుబర్హమ్ణయ్ం అని నామకరణం చేశాడు. బాబా  మాతర్ం లాయ్రీని  ‘డాకట్ర అమెరికా’ అని పిలిచే వారు. లాయ్రీ హిందీ 
నేరుచ్కోవడం, భగవదీగ్తాసారం తెలుసుకోవడం,  హనుమాన చాలీసా పఠనం, ఇలాంటివి మొదలుపెటాట్డు. రెండు మూడు నెలలు 
గడిచాయి.  
బాబా ఒకసారి నైనిటాల ఆశర్మం నుంచి, బృందావన  ఆశర్మానికి వెళాళ్డు. వాళళ్తో పాటే భకుత్లందరూ బయలు దేరారు. లాయ్రీ, 
భారయ్ గిరిజ కూడా వాళళ్ను అనుసరించారు. 
అకక్డ ఉండగా ఒకరోజు మహారాజ జీ లాయ్రీని పిలిచి అడిగాడు. “మీ దగగ్ర ఎనిన్ డబుబ్లు ఉనాన్యి?” 
“500 డాలరుల్.” 



  

øöeTT~                                  www.koumudi.net                           nø√ºãsY  2020   

9  టాక్ షో కథలు 

“ఇకక్డ సరే, అమెరికాలో నీ దగగ్ర ఎనిన్ డబుబ్లునాన్యి?” 
“ బాయ్ంకులో మరో 500 ఉనాన్యి.” 
“అయితే డాకట్ర అమెరికా, ‘యూనో’ “ అనాన్డు బాబా. లాయ్రీకి  అరథ్ం కాలేదు, ‘యూనో’ అని నాలుగైదు సారుల్ అడిగే సరికి 
బహుశా యు నో అంటే యు.ఎన.ఓ. అంటునాన్డేమో అనుకునాన్డు లాయ్రీ. అది యునైటెడ నేషనస్ ఆరగ్నైజేషన అయి ఉంటుందని 
లాయ్రీకి తెలుసు, కానీ బాగా అరథ్ం కాలేదు. బాబా ఎందుకు అడుగుతునాన్డో అసస్లు తెలీలేదు. 
“నా దగగ్ర కూరొచ్ని  పూజలు చేయడం కాదు, నువువ్ చదివిన వైదయ్ వృతిత్ని పర్జలకు వినియోగించడమే నీ బాధయ్త. తక్షణమే 
పార్రంభించు, నీ బాధయ్తలు నెరవేరుచ్. ఢిలీల్లో యూ.యన.ఓ. బృందం ఉంది. వాళుళ్ భారతదేశంలో మశూచి నిరూమ్లన కోసం 
పర్ణాళికలు సిదధ్ం చేసుకుంటునాన్రు. నువువ్ వెళిల్ ఆ బృందంలో చేరు. డాకట్రుగా నువువ్ మశూచి నిరూమ్లనలో ముఖయ్పాతర్ 
పోషించాలి, నేను చెబుతునాన్ను. నముమ్, భారతదేశంలో మశూచిని నిరూమ్లించవచుచ్”  అని పదేపదే చెపాప్డు మహారాజ జీ 
డాకట్ర లారీ బిర్లియంట కు. 
లాయ్రీ మసూచి(Smallpox)గురించి వినాన్డు గాని పెదద్గా వివరాలు తెలియవు. పైగా యునైటెడ 
నేషనస్ లో కూడా పని చేయలేదు. సరే ఈ బాబా ఏదో చెపాప్డు, మరిచ్పోతాడేమో అని అనుకునాన్డు, 
కానీ ఆ మరాన్డు, ఆ మరాన్డు కూడా, “ఏంటి నువువ్ ఇంకా వెళల్లేదా? వెంటనే ఢిలీల్ వెళుళ్” అని ఆ 
మహారాజ జీ ఒతిత్డి చేయడంతో భారయ్ గిరిజతో కలిసి బృందావనం నుంచి ఢిలీల్ వెళాళ్డు లాయ్రీ. 
 
అకక్డ వరలడ్ హెలత్ ఆరగ్నైజేషన కారాయ్లయంలో యూ.యన. ఓ. శాఖ కూడా ఉంది. ఆ పరిసిథ్తులోల్ 
అకక్డికి వెళిళ్న లాయ్రీని  చూసిన వాళుళ్ ఎవరూ కూడా అయన డాకట్ర అనుకోరు. కాషాయ దుసుత్లు, 
భుజాలమీదుగా పెరిగిపోయిన పొడవాటి జుటుట్, గడడ్ం, భారయ్ గిరిజ తెలల్చీర -  పర్పంచ ఆరోగయ్ సంసథ్ వాళళ్కి అరథ్ం కాలేదు. 
“నేను డాకట్ర ను.  హిమాలయాలోల్ మహారాజ జీ దగగ్ర ఉంటునాన్ను, ఆయన మీ దగగ్రికి  వెళిల్ ఉదోయ్గంలో చేరమని పంపించారు” 
అని చెపాప్డు. అది విని వాళుళ్ పెదద్గా నవావ్రు. “ఏమిటి నువువ్ అంటునాన్వు! హిమాలయాల నుండి మహారాజ జీ చెపాప్డా? ఏదో 
కటుట్కథ లాగా ఉంది. సరే ఇంత దూరం కషట్పడి వచాచ్రు కదా.. మీరు మరోసారి రండి, పెదద్ అధికారులు ఉంటారు, 
మాటాల్డవచుచ్”  అని పంపించారు. కరోలి బాబా “మళీల్ వెళుళ్, మళీల్ వెళుళ్” అంటునాన్డు. మరుసటి వారం వెళేల్సరికి డాకట్ర కతిర్ 
వరలడ్ హెలత్ ఆరగ్నైజేషన తరఫున  కోఆరిడ్నేటర గా ఉనాన్రు. ఆయన చెపాప్రు, “ఏమండీ, వరలడ్ హెలత్ ఆరగ్నైజేషన లో బాగా 
అనుభవం ఉనన్ డాకట్రల్ని, యూనివరిశ్టీలలో పబిల్క హెలత్ కోరస్ లు చేసిన వాళళ్ని, అలాంటి నిషాణ్తులను మాతర్మే తీసుకుంటాం. 
నువేవ్మో  చదువుకునాన్ను, డాకట్రును అంటునాన్వు. ఇటు చూసేత్ పరాయ్టక వీసా మీద భారతదేశంలో ఉనాన్వు, నీ లాగా 
హిమాలయాలోల్ బాబాల దగగ్ర ఉండే నినున్ మేము అసలు తీసుకోలేము. ఇక నువువ్ వెళిల్ రావచుచ్”  అని నికక్చిచ్గా చెపాప్డాయన. 
అకక్డినుంచి ఢిలీల్కి, బాబాకు మధయ్లో బంతులాట మొదలయింది. అకక్డకు వెళల్గానే  మహారాజ అడిగేవాడు “నువువ్ ఇంకా 
ఉదోయ్గంలో చేరలేదా? వెళుళ్, మళీల్ వెళుళ్”  
       ఢిలీల్ వెళాల్లంటే దాదాపు 15, 16 గంటలు పడుతుంది. రైళుల్, బసుస్లు, ఆటోలు, రికాష్లు ఇలాగా. అలా వెళిల్న దాదాపు 
పర్తిసారీ, ఒకే ఫలితం. లాయ్రీకి కర్మంగా అరథ్మైంది. అకక్డ ఢిలీల్ కారాయ్లయంలో అందరూ కోటుల్ వేసుకునాన్రు. మామూలు 
దుసుత్లు వేసుకోవడం తకుక్వ.  ఇకక్డ మహరాజ జీ ఇసుత్నన్ భరోసా మీద నమమ్కం ఉంది. ఉనన్టుట్ండి దానిని తన మీద 
నమమ్కంగా మారుచ్కుని దానిని ఆతమ్విశావ్సంగా తరుజ్మా చేసుకుని, ఎనిన్ ఇబబ్ందులు ఎదురైనా, ఎనిన్ సారల్యినా భరించి, పటుట్ 
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వదలకుండా కొనసాగించాడు.ఈసారి నైనిటాల నుంచి ఢిలీల్  ఆఫీస కి  మశూచి విభాగపు పర్ధాన సలహాదారు జెనీవా నుంచి  
వచిచ్ంది. ఆమెతో డాకట్ర లాయ్రీకి ఇంటరూవ్య్ దొరికింది. ఆ ఇంటర వూయ్ ఫలితం తెలుసుకోవటానికి ముందు మరో నేపధయ్ం.  
                      ఆ రోజులోల్ 1972- 73లోల్ భయంకర అంటువాయ్ధి 
మశూచి. ఆ రోజులోల్నే కాదు, అంతకు ముందు శతాబాద్లలో గూడా 
చరితర్లో పర్పంచానిన్ గడగడ లాడించేలాగా చరితర్లో  సంభవించిన 
తుఫానుల్, భూకంపాలు, రాజులు, దేశాల మధయ్ యుదాధ్లు, 20వ 
శతాబద్ంలో జరిగిన పర్పంచ యుదాధ్లు, వీటి అనిన్ంటిలో ఎంతమంది 
చనిపోయారో ఒకక్ మశూచివాయ్ధి వలల్నే అంతకుమించిన మరణాలు 
సంభవించాయని అంచనా. ఒకక్ 20వ శతాబద్ం లోనే, 1970 సమయానికి 
పర్పంచవాయ్పత్ంగా కొనిన్ కోటాల్ది మందిని బలితీసుకుంది ఈ మశూచి వాయ్ధి. ఈ వాయ్ధిని కలిగించే వైరస. ఈ వైరసుల్ రెండు 
రకాలుగా ఉంటాయి 1.వేరియోలా మేజరిన్,2. వేరియోలా మైనర. ఈ మేజర వైరస వలల్ కలిగే మశూచి అతయ్ంత పర్మాదకారి. అదే 
భారతదేశంలో ఉండేది. 
 

ఆ రోజులోల్ వాయ్ధి సోకిన వాళళ్లోల్ 60 నుంచి 70 శాతం మంది 
తపప్నిసరిగా మరణించే వాళుల్. ముఖయ్ంగా పిలల్ల మరణాల శాతం 
ఇంకా ఎకుక్వగా ఉండేది. ఒకవేళ మరణం నుంచి బయటపడినా, 
వాళల్కు వైకలాయ్లు వంటినిండా మచచ్లు.  అంగవైకలయ్ం ముఖయ్ంగా 
చూపు పోవటం సంభవిసూత్ ఉండేది.ఈ మశూచి అంటువాయ్ధిని 
అరికటట్టానికి 1798లోనే ఎడవ్రడ్ జెనన్ర అనే బిర్టిష శాసత్రవేతత్ ఒక 
టీకామందు కనిపెటాట్డు. 
 

 
అపప్టి నుంచి ఈ టీకాలు వేసుత్నన్పప్టికీ వివిధ కారణాల వలల్ మశూచి వాయ్ధిని నిరూమ్లించడం అనేది ఆరోగయ్ శాసత్రవేతత్లను 
వెంటాడుతునన్, వేధిసుత్నన్ సవాల గా మిగిలింది. రెండో పర్పంచ యుదధ్ం తరావ్త పర్పంచ ఆరోగయ్ సంసథ్ వాళుల్ పర్పంచవాయ్పత్ంగా 
మశూచి నిరూమ్లన అనే బృహతత్ర పర్ణాళికను 1972-73 లో చేపటాట్రు.  ఎకుక్వగా అభివృదిధ్ చెందిన దేశాలోల్ పర్పంచ ఆరోగయ్ 
సంసథ్  సాంకేతిక సహాయంతో అపప్టికి34 దేశాలు  మశూచిని పూరిత్గా నిరూమ్లించ గలిగాయి. 
అయితే అంతగా అభివృదిధ్ చెందని  దేశాలోల్ మాతర్ం మశూచి పర్భావం చాలా ఎకుక్వగానే మిగిలి ఉంది. ఈ దేశాలలో కూడా 
ముఖయ్ంగా భారతదేశం, నేపాల, పాకిసాత్న, బంగాల్దేశ  పార్ంతాలోల్ మశూచి నిరూమ్లన కారయ్కర్మాలు అమలు చేయాలని వరలడ్ 
హెలత్ ఆరగ్నైజేషన వారు నిరణ్యించుకునాన్రు. 1970 నుంచి ఢిలీల్లో, యూ.యన.ఓ. కారాయ్లయం నుంచి మశూచి నిరూమ్లన 
కారయ్కర్మాలను పార్రంభించడానికని భారతదేశ పర్భుతవ్ అనుమతి కోసం పర్యతిన్సుత్నాన్రు. అపప్టోల్ పర్ధాన మంతిర్గా ఉనన్ 
ఇందిరాగాంధీ వెంటనే అనుమతి ఇవవ్లేదు, ‘మా దేశంలో మశూచికంటే ఇంకా చాలా పెదద్ ఆరోగయ్ సమసయ్లు ఉనాన్యి. 
మలేరియా, శిశుమరణాలు, ఆకలి చావులు. వీటి మీద మా దృషిట్ని కేందీర్కరిసుత్నాన్ము’ అని పర్తిపాదనను 
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తిరసక్రించింది.పర్పంచఆరోగయ్ సంసధ్ ఉనన్త అధికారులు మశూచివాయ్ధి తీవర్త గురించి ఇతర దేశాలోల్ ఎలా విజయవంతంగా 
నిరూమ్లించిన విధానాలు చెపిప్ పర్భుతావ్నిన్ ఒపిప్ంచాలని పర్యతిన్సుత్నాన్రు. 
ఇదిగో సరిగాగ్ ఈ పర్యతాన్లు జరుగుతునన్ రోజులోల్, మన లాయ్రీ కాసత్ వేషం మారుచ్కొని వచాచ్డు. ఆఫీసు చుటూట్ పర్దకిష్ణ 
చేసుత్నాన్డు. అపుప్డు ఆయనకు ముఖయ్ అధికారిణి నికోలా తో ఇంటర వూయ్ దొరికింది. ఆమె ఏం చెపాప్రంటే “మీ పటుట్దల బాగా 
నచిచ్ందండీ,  మశూచినిరూమ్లన కారయ్కర్మాలకు పర్భుతవ్ం నుంచి అనుమతి వచిచ్ంది.National Smallpox Eradication 
Programme NSEP అమలు చేసాత్ము. అయితే నినున్ డాకట్ర గా మాతర్ం తీసుకోలేము, ఎందుకంటే నీకు ఇలాంటి 
అంటువాయ్ధుల నిరూమ్లన కారయ్కర్మాలోల్ అనుభవం లేదు. పైగా ఏ ఇతర దేశాల డాకట్రల్ను ఉపయోగించుకోండి. కానీ అమెరికా 
నుంచి వచిచ్న డాకట్రల్ను తీసుకోవదుద్ అని భారత పర్భుతవ్ం అంటుంది. ఎందుకంటే అంతకు ముందే జరిగిన భారత పాకిసాథ్న 
యుదధ్ంలో అమెరికా పాకిసాథ్న ను సమరిధ్ంచడం కూడా ఒక కారణం అయుయ్ండొచుచ్. ఇనిన్ కారణాల వలల్ నినున్ డాకట్ర గా 
తీసుకోలేము. కాకపోతే ఒక అడిమ్నిసేట్ర్టివ అసిసెట్ంటుగా, అంటే గుమాసాత్గా తీసుకుంటాము. ఉతత్ర పర్తుయ్తత్రాలు టైపుచేయటం 
వంటి పనులు చేయాలి.  అది కూడా నువువ్ ఆఫీస చుటూట్ తిరుగుతునాన్వు కాబటిట్ ఇసుత్నాన్ము. రాత పని ఎకుక్వగా ఉంటుంది. 
ఇలాంటి పనులు చేయాలి, నీ ఇషట్ం?”  అనన్ది. 
ఒకక్సారి ఊహించుకొండి, డెటార్యిట లో మంచి యూనివరిశ్టీలో మెడిసన చదువుకోవటం,  శాన ఫార్నిస్స కోలో ఇంటరిన షిప 
పూరిత్ చేయటం, మళీల్ మలుపు హిపీప్లతో సహవాసం, ఇపుప్డు పర్పంచ ఆరోగయ్సంసధ్లో కేవలం గుమాసాత్గా ఉదోయ్గం చేయటం. 
అయినా, మహారాజ జీ చెపాప్డు కనుక చేయాలిస్ందే అనుకుని, ‘సరే, అలాగే’  అని తల ఊపాడు. 
ఇంతలోనే కారాయ్లయ ఉదోయ్గులు ‘నువువ్ అమెరికా వాడివి,  ఇలా అమెరికా బయట మా సంసధ్తో కలిసి పని చేయాలంటే మీ దేశం 
నుంచి. ‘మాకు ఏమీ అభయ్ంతరం లేదు’ అని కిల్యరెనస్ ఇవావ్లి. దానికోసం పంపించాము అనాన్రు. లాయ్రీకి గుండెలో రాయి 
పడినటుల్ అయింది. 
అమెరికాలో యఫ.బి.ఐ. విచారణ అంటే ఆయనకు గతం గురుత్ వచిచ్ంది. లాయ్రీ యూనివరిస్టీ లో ఉండగా మారిట్న లూథర కింగ 
తో కలిసి అరెసట్ కావడం, ఆ తరావ్త పౌరహకుక్ల ఉదయ్మాలోల్ పాలొగ్నడం, ఇవనీన్ చేశాడు కదా! అవి బయటికి వసేత్ కిల్యరెనస్ 
రావటం చాలా కషట్సాధయ్ం అనుకునాన్డు. 
మహారాజ తో విషయం చెపాప్డు. మహారాజ ‘ఏం భయపడకు, నీకు ఆ ఉదోయ్గం తపప్క వసుత్ంది’ అని చెపాప్డు. జెనీవాలో పై 
అధికారులకు ఈ విషయం అంతా తెలిసింది. ఈ డాకట్ర చాలా చదువుకునాన్డు. సాధారణ గుమాసాత్గా పని చేయడానికి కూడా 
వచాచ్డు. చాలా పటుట్దల ఉనన్ వాడిలా ఉనాన్డు అని పై అధికారులకు తెలిసి, వాళుళ్ ఏమనాన్రంటే ఇంత చినన్ ఉదోయ్గానికి 
యఫ.డి.ఐ.తో పనిలేదని ఆశిసుత్నాన్ము.  ఉదోయ్గం లోకి తీసుకోడానికి అనుమతి ఇచాచ్రు. 
ఇనిన్ మలుపుల తరావ్త 1953 జూన లో, ఢిలీల్లో పర్పంచ ఆరోగయ్సంసథ్లో, మశూచి నిరూమ్లన కారయ్కర్మంలో, గుమాసాత్గా 
ఉదోయ్గానిన్ పార్రంభించాడు లాయ్రీ. దాదాపు29 సం.రాల వయసులో, ఇనిన్ సాహసాలు, ఇనిన్ మలుపులు ఆయన జీవితంలో 
కలిగటం తెలిసి, చాలా అదుభ్తంగా ఉంటుంది. అందుకే లాయ్రీని అందరూ అదుభ్తవయ్కిత్ అంటారు. అలాంటి లాయ్రీ ఢిలీల్ నుంచి 
నైనిటాల వెళుతునాన్డు. 
ఆ రోజులోల్  నైనిటాల లో చలల్ని, పర్శాంత, నిరమ్ల వాతావరణం  నుంచి ఢిలీల్కి, విపరీతమైన వేడిగా ఉండే మహానగరానికి  29 
సంవతస్రాల డాకట్ర, హిమాలయాలోల్ గురువు ఆదేశానిన్ శిరసావహించి, ఢిలీల్లో ఉదోయ్గం పార్రంభించటం మరొక మలుపు లాయ్రీ 
జీవితంలో. 
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ఢిలీల్లో మశూచి నిరూమ్లన కారాయ్లయం, యూ.యన.ఓ. గురించి ఎలా తెలిసింది బాబాకు? ఇవనీన్ హిమాలయాలోల్  
దేవాలయంలో కూరుచ్నన్ మహారాజుకి ఎలా తెలిసింది? ఐకయ్రాజయ్సమితి అంటే ఏమిటి? ఆయనకు అసలు వీటిమీద అవగాహన 
ఎలా ఉంది? ఎలా తెలిసింది కారయ్కర్మం గురించి? ఇలాంటి ఆలోచనలేవీ లాయ్రీకి రానేలేదు. బాబా చెపాప్డు కాబటిట్ ఆచరించటమే. 
చేసే పని ఏదైనా సరే అంకితభావంతో చేయడం, దాని మీద నమమ్కం ఉంచడం. విజయం సాధించాలి అని దీక్షగా ఉండి,  
బంధాలకు అతీతంగా ఉండటం, కరత్వయ్మే దైవం అనుకోవటం, ఇలాంటివనీన్ బోధించిన సూఫ్రిత్ లాయ్రీని నడిపించింది. 
వారం రోజులోల్ ఢిలీల్లో గుమాసాత్ జీవితం పార్రంభించాడు. కరోలిబాబా ఆశర్మానికి వెళల్డం, మళీల్ అకక్డ వారాంతపు శలవులోల్ 
భజనలు, పూజలు, హారతులు. ఇలా ఆయన ఉదోయ్గ జీవితం పార్రంభమైంది 1973 మధయ్లో. 
ఇకక్డ నుంచి మరెనోన్ మలుపులతో భారతదేశంలో నాలుగేళుల్, ఇలిల్లూల్, ఊరూరూ తిరిగి, కొండలోల్, గుటట్లోల్, అడవులోల్, మశూచి 
నిరూమ్లనలో మడమ తిపప్కుండా శర్మిసూత్ పోషించిన పాతర్ తెలుసుకుంటుంటే అశచ్రయ్ము వేసుత్ంది. ఒక మనిషికి తనదేశం కాని 
దేశంలో, అంత కషట్పడి పనిచేయాలిస్న అవసరం ఏముంది! అంటే నమమ్కం, పర్జలకు సేవ చేయాలనే దృఢ విశావ్సం, ఒక మనిషి 
ఆయనకు ఇచిచ్న నమమ్కం. 
ఈ వివరాలనీన్ వచేచ్ భాగంలో చూదాద్ం. 
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COMMENTS 

https://www.youtube.com/watch?v=L0LjLCFALSE
https://koumudi.net/comments/january_2020/jan20_Talkshow_Kathalu_comments.htm

